Mestská knižnica v Bratislave
Klariská 16, 814 79 Bratislava
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Výzva
- žiadosť o účasť vo verejnom obstarávaní v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a v znení neskorších predpisov (postup podľa § 9 ods. 9 zákona)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Mestská knižnica v Bratislave
IČO: 00179736 DIČ: 2020801750
Sídlo: Klariská 16, 814 79 Bratislava
Zastúpená: Mgr. Juraj Šebesta, PhD., riaditeľ MKB
Kontaktná osoba: Ing. Viera Michalcová (formálna stránka VO)
Mgr. Helena Mlejová (odborná stránka VO)
Tel.: 02/ 54433244 – 6
Web: http://www.mestskakniznica.sk
2. Predpokladaná cena predmetu zákazky je 3 970.- € bez DPH.
3. Miesto dodania predmetu zákazky: Mestská knižnica v Bratislave, Laurinská 5, Bratislava
Sídlo knižnice: Mestská knižnica v Bratislave, Klariská 16, 814 79 Bratislava
4. Predmet zákazky: Box na vrátenie kníh
Konkrétne ciele v súvislosti s poskytovaním služby boxu na vrátenie kníh (ďalej len box):
- v duchu modernizácie má tento projekt za cieľ rozšíriť spektrum služieb
- možnosť vrátenia knižničných dokumentov bez obmedzenia počas otváracích hodín – 24 hodín
denne 7 dní v týždni a bez potreby priameho kontaktu so zamestnancami knižnice
- možnosť vrátenia knižničných dokumentov aj počas obdobia revízie a s tým súvisiacich obmedzení v
prevádzke
- box má zároveň aj propagačnú funkciu, keďže sa nachádza v exteriéri a je dobre viditeľný
okoloidúcim
V prípade potreby pri nejasnostiach - poskytovanie vysvetlení medzi vyhlasovateľom a záujemcami
prebieha písomnou formou (pošta/email) z dôvodu trvalého zachytenia obsahu.
5. Lehota na dodanie predmetu zákazky : do 08. 08. 2014
6. Lehota a spôsob predkladania cenových ponúk: zaslať poštou alebo doručiť osobne
- do 14. 07. 2014 do 15:00 na sekretariát 3. poschodie Mestskej knižnice v Bratislave,
korešpondenčná adresa: Mestská knižnica v Bratislave, Klariská 16, 814 79 Bratislava
(obálku prosím označte nápisom „Súťaž neotvárať – Box na vrátenie kníh“)
7. Financovanie predmetu obstarávania:
- predmet obstarávania sa bude financovať na základe objednávky a následne dodávateľom
vyhotovenej faktúry s lehotou splatnosti 30 dní. Faktúra bude vystavená po realizácii
a odovzdaní predmetu zákazky
- obstarávateľ neposkytuje preddavok.

8. Kritériá na vyhodnotenie cenových ponúk
- 70% kritériom je cena za celý predmet zákazky
- 25% je splnenie technických požiadaviek na
- 5% tvoria referencie knižníc, v ktorých aktuálne box funguje – minimálne 5
K cenovej ponuke žiadame poslať rozpísaný kompletný cenník služieb.
9. Číselný kód – slovník CPV:

39155100-4

Vybavenie knižníc

10. Podmienky účasti:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 26 ods. 1
Písm. f) zákona o VO. Ich splnenie uchádzač preukáže predložením dokladu o oprávnení poskytovať
hore uvedený predmet zákazky v bode 4. Požadujeme výpis z obchodného registra, živnostenského
registra a to v listinnej alebo elektronickej forme.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku, ak ponuky budú vyššie, ako sú finančné
možnosti verejného obstarávateľa.

Súhlas štatutára

..............................................................

Bratislava, 27. 6. 2014
Dátum zverejnenia výzvy na internetovej stránke obstarávateľa www.mestskakniznica.sk a dátum
zaslania ponúk uchádzačom : 27. 6. 2014

Prílohy:
Príloha 1- Technické požiadavky na box na vrátenie kníh

Príloha 1- Technické požiadavky na box na vrátenie kníh

Technické požiadavky na box na vrátenie kníh

Box vyrobený z nerezu – je to antikorózny materiál, ktorý odoláva nepriaznivým poveternostným
vplyvom.
Box je vybavený bezpečnostným zámkom zabezpečeným proti vypáčeniu.
Priestor vchodu do boxu má byť vybavený dvojitými dvierkami, ktorými sa zabezpečí vniknutie
nežiaducich drobných predmetov a tekutín do boxu.
Dopravný vozík je zabezpečený mechanizmom s pružinami, čím sa zabezpečuje postupný posun kníh pod
náporom ich hmotnosti.
Dopravný vozík je vybavený na zadných otočných kolieskach brzdami.
Dopravný vozík je vybavený teleskopickým madlom, ktoré je možné zaaretovať.
Vhod na dokumenty je uzamykateľný.
Box je zospodu pripevnený šróbmi, aby bolo znemožnené jeho odcudzenie.
Grafika je vytlačená na liatu PVC fóliu, ktorá je lesklá, laminačná a pokrýva všetky viditeľné časti boxu.
Súčasťou ponuky je aj grafický návrh.
Požadujeme štandardný bezplatný servis 24 mesiacov a dostupný pozáručný servis.

